اسم البرنامج :ما وراء الخبر
عنوان الحلقة :دالالت وصول المعارضة للساحل السوري
مقدمة الحلقة :غادة عويس
ضيوف الحلقة:
 إلياس حنا /خبير عسكري إستراتيجي منذر خدام /رئيس المكتب اإلعالمي لهيئة التنسيق الوطنية أبو عبد الرحمن النووي /قائد ميداني في جبهة النصرةتاريخ الحلقة6102/3/62 :
المحاور:
 دالالت تقدم مسلحي المعارضة في الساحل األقليات وكيفية التعامل معها لجوء النظام الستخدام الكيماوي أبعاد ميدانية وأخرى سياسيةغادة عويس :أهالً بكم ،سيطر مسلحو المعارضة السورية على مناطق إستراتيجية
جديدة في ريف الالذقية أبرزها بلدة السمرا ومنفذها البحري وذلك بعد أيام من
سيطرتهم على مدينة كسب.
نتوقف مع هذا الخبر لكي نناقشه في محورين :ما هي دالالت تقدم مسلحي المعارضة
في مناطق الساحل السوري بعد تراجعهم في ريف دمشق؟ كيف يمكن أن يؤثر
استمرار هذا التقدم على األوضاع اإلستراتيجية لطرفي الصراع في سوريا وعلى
مستقبل البالد؟
اشتعال معركة الساحل السوري وسيطرة مسلحي المعارضة على مناطق جديدة في
ريف الالذقية ينطوي على دالالت عدة فالمنطقة توصف بأنها الخزان البشري لمؤيدي
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النظام وينحدر منها الشبيحة وعناصر قوات الدفاع الوطني ويأتي فتح هذه الجبهة بعد
تراجعات عدة للمعارضة في مناطق في وسط سوريا كما يثير القتال في مناطق الساحل
السوري مخاوف من تعميق االنقسامات المذهبية والطائفية في هذا البلد.
[تقرير مسجل]
حسام عيتاني :يتراجع مقاتلو المعارضة في يبرود فيتقدمون في مكان آخر إنه معقل آل
األسد التاريخي وخزانهم البشري جبال العلويين في محافظتي الالذقية وطرطوس ال
يتقدمون وحس ب بل يحرزون ما يعتبرها البعض انتصارات رمزية بالغة الداللة هناك،
تكتسب جزءاً كبيراً من أهميتها من كونها هزائم مؤلمة للنظام لقد سيطر مقاتلو
المعارضة على كسب وتلك بلدة يسكنها مسيحيون أرمن وعلى معظم البلدات والقرى
المحيطة بها وتلك علوية في غالبها كما حسموا معركتهم مع قوات النظام على برج
الخمسة وأربعون وهو موقع عسكري استراتيجي يقع على تلة هي األعلى في ريف
الالذقية الشمالي وتشرف على الطريق السريع بين الالذقية وحلب وعلى مناطق واسعة
من جبل األكراد وجبل تركمان وصوالً إلى البحر المتوسط ،وقبل ذلك سيطروا على
قرية سمرا الجبلية وتقع قرب الحدود التركية وهي مطلة أيضا ً على ساحل المتوسط،
حدث ذلك بعيد تقدم قوات النظام في القلمون ومناطق أخرى فيما بدا استعادة لزمام
المبادرة والسيطرة على مناطق واسعة من البالد كان النظام قد فقد سيطرته عليها ،على
أن نشوة النصر التي وسمت أداء النظام بعد معارك القلمون وآخرها يبرود ربما تكون
السبب نفسه الذي جعل معارضيه يردون عليه وبشكل موجع في منطقة أخرى ،في
يبرود كان النصر إلهيا على ما قال مناصرو حزب هللا اللبناني الذي كانت مشاركته
حاسمة هناك ،لكن ما هو أرضي كان نزوحا ً جماعيا ً من المنطقة وأزمة إنسانية
تضاف إلى سلسلة المآسي السورية وهو ما انعكس على الجوار اللبناني واألهم على
قاعدة األسد الطائفية في جبال الساحل ،أمر بدا معه النظام عاجزاً عن حماية قاعدته
هذه فقد قتل أحد أقاربه هناك كما ال يعلم بعد عدد القتلى والمتضررين من أبناء الطائفة
العلوية جراء تقدم مقاتلي المعارضة في منطقة الساحل.
[نهاية التقرير]
دالالت تقدم مسلحي المعارضة في الساحل
غادة عويس :موضوع حلقتنا نناقشه مع ضيوفنا من بيروت الخبير العسكري
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اإلستراتيجي العميد إلياس حنا ومن الالذقية عبر الهاتف الدكتور منذر خدام رئيس
المكتب اإلعالمي لهيئة التنسيق الوطنية ،أهالً بكما العميد إلياس حنا ما دالالت تقدم
المعارضة في الساحل؟
إلياس حنا :هذه ليست أول مرة بأغسطس الماضي كانت هناك محاولة ،اليوم النظام
لديه مناطق ثقل أساسية أولها العاصمة وخلفية العاصمة وهذا ما رأيناه في القلمون أما
مركز الثقل الثاني إن كان على الصعيد العسكري البشري وحتى المذهبي هو في تلك
المنطقة هذا أمر جديد ولكن هل هي إستراتيجية ستستمر ستبقى المعارضة وهذه
المنظمات في تلك المنطقة؟ أنا أستبعد هذا األمر ألنه هذه تعتبر أمر حيوي Survival
 issueكما يقال للنظام لماذا تقدمت..
غادة عويس :ذكرت أغسطس الماضي وهي نقطة مهمة بالفعل لكن حينها عادوا
فهزموا من قبل النظام وأجبرهم الخروج من اثنتي عشرة قرية علوية حينها ما الذي
يضمن أنهم اآلن كما ذكرت أنت بأي حال في جوابك سيستمرون في هذه المنطقة في
معركتهم وال يدحرهم النظام مجدداً.
إلياس حنا :اليوم الوضع مختلف يعني الوضع التركي مختلف ماذا يدور داخل تركيا
لماذا تدخلت تركيا جويا ً هل لنزع التفوق الجوي للنظام هذا أمر قد نشهده في المراحل
القادمة كيف استطاعت المعارضة بسرعة أن تأخذ المناطق ويعني تهدف للوصول إلى
البحر هل هي قادرة على الوصول؟ خاصة إنه طريقة قتال هذه المعارضة هي اضرب
واهرب كما يقال هي ليس التمسك باألرض إال بالمراحل األخيرة من المقاومة ،هذا أمر
يجب أن ننتظر لنعرف هل هناك إستراتيجية كاملة متكاملة هذه مرحلة أولى منها فتح
جبهات متعددة على النظام تشتيت قوى النظام إنهاك قوى النظام ،ولكن دون شك يبدو
أن النظام لم يكن مركزاً في تلك المرحلة في ظل الحرب في جبال القلمون.
غادة عويس :دكتور منذر خدام هنالك تبرم وأنباء تقول إن السكان المحليين الذين ال
يشكلون حاضنة شعبية للمعارضة على العكس هم من أبرز مؤيدي النظام السوري
يتعرضون إلبادة من قبل مسلحين متشددين يقاتلون تحت شعار المعارضة ويسيئون
للثورة السورية ،ما حقيقة الوضع على األرض؟
منذر خدام :يعني أنا حقيقة استمعت لتقريركم وللوهلة األولى تصورت أن الموضوع
ربما يتعلق بمكان في إفريقيا أو في أي مكان ال يوجد حقيقة ما يشير إلى الواقعة التي
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تتعلق في كسب ،الشك أوالً كسب يا أختي الكريمة هي تقع في جيب فهي تحيط بها
تركيا من ثالث جهات يعني من الجهة الشمالية ال تبعد أكثر من  611متر ومن ثم حتى
قرية سمرا التي تتحدثون عنها وبموقعها اإلستراتيجي تطل على جرف بحري يصعب
الوصول إلى البحر من هناك وهي تبعد أكثر من  011متر عن الحدود التركية،
وبالتالي هذه األهمية اإلستراتيجية التي تقال في الواقع هي يعني محض خيال أضف
إلى ذلك حقيقة وهذا مؤسف يعني ال نزال نتحدث عن المعارضة ،الذي دخل كسب هو
جبهة النصرة.
غادة عويس :عفواً أنت تنتقد تقرير دكتور طيب دكتور لو سمحت لي تنتقد التقرير
لكن هذا عموم يعني أشكر لك تصحيحك ولكن ليس فقط للجزيرة هذا عموم ما يفهمه
اإلعالميون والصحفيون مما يجري هنالك والتقارير موجودة على كل المواقع وفي كل
وسائل اإلعالم أرجو أال تهتم فقط تقريرنا بذلك وأنا أستضيفك اآلن حتى توضح لنا
كونك تحدثنا من الالذقية ،كونك تحدثنا من الالذقية.
منذر خدام :أنا أعول فقط على ما سمعته ال على المحطة بحد ذاتها.
غادة عويس :طيب أشكرك على التوضيح وأنت تعرف نحن ممنوعون من التغطية من
هنالك ولكن أنت هنالك صحح لنا صحح للجميع حتى لكل الصحفيين واإلعالميين
الممنوعون من الدخول إلى سوريا بسبب النظام ،اشرح لي ماذا يجري هنالك على
أرض الواقع وأشكرك على ذلك.
منذر خدام :الذي جرى يا أختي الكريمة أنا في صبيحة اليوم أنا على اتصال مباشر مع
إخوة لنا هناك ،هناك مجموعات مسلحة نعم وترأسهم جبهة النصرة وهي مصنفة
إرهابيا ً من قبل حتى من السعودية ،أتت هذه المجموعات في األراضي التركية ألنه ال
مجال لها للدخول إلى المكان إال عبر األراضي التركية وهذه المنطقة أصالً كانت
مصنفة منطقة باردة من قبل النظام ليس له قوات عسكرية ذات أهمية فيها ،هناك فقط
قوات مما يسمى جيش الدفاع الوطني وبالتالي عندما دخلوا إليها فكانت لم تجد أي
مقاومة تذكر وبالتالي يعني وليس لها أي أهمية إستراتيجية وأنا ليس لدي من شك
ونحن أمام أيام قادمة ،النظام اآلن يحشد قوات كبيرة هناك وسوف يطردهم بالتأكيد
المنطقة جغرافية مليئة بالغابات باألودية يسهل التسلل منها وبالتالي يعني يخشى حقيقة
اآلن وهذا ما شهدنها في أكثر من منطقة أن يتسبب دخول هؤالء القوى اإلرهابية إلى
المنطقة بتدمير المنطقة وهذا حصل في أكثر من مكان ،أما القول بأنها سوف تؤثر على
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النظام أنا ال أعتقد على العكس بالمعنى السياسي شدت أوصال النظام حوله ،وبالمناسبة
المنطقة يعني شرق طريق كسب كلها تركمان وهم باألساس ممنوعين من تركيا لعلمك
ممنوعين من تركيا أن يقاتلوا خارج مناطقهم وبالتالي الذين دخلوا إلى المنطقة هم
حقيقة جبهة النصرة ومعها المجموعات اإلرهابية وهي قادمة من مناطق أخرى ولكنها
احتشدت وتجمعت في تركيا ومن هناك انطلقت إلى كسب فبالتالي أنا أعترف أن األيام
القادمة سيرد النظام على العملية وسوف يطردهم بالتأكيد ألنه لن يسمح ببقائهم هناك
ولن يستطيعوا حتى الوصول إلى البحر هم أطلوا على مخفر هناك في مخفر الشرطة
تبع قرية السمرا أطلوا منه على البحر ولكنهم ال يستطيعون التحرك ألن هناك جرف
قاس جداً وليس لدي أدنى شك بأن النظام سوف يطردهم في األيام القليلة القادمة.
غادة عويس :طيب مقتل هالل األسد واالقتراب من معقل مسقط رأس بشار األسد.
منذر خدام :ال أي معقل لبشار األسد هناك ،المنطقة تبعد  21كيلومتر شمال الالذقية
وبالتالي حتى مقتل هالل األسد هناك يعني إشاعات كثيرة حول ظروف مقتله يعني ال
يستطيع أحد أن يؤكد كيف قتل ،لكن مع ذلك مع ذلك الشك سوف يتسبب في سقوط
ضحايا.
غادة عويس :ولكن بالنظر إلى المساحة الشاسعة بالنظر إلى المساحة الشاسعة لسوريا
ومحافظاتها أال تعتبر هذه األرقام التي ذكرتها يعني ضئيلة نسبيا ً بالنظر إلى الكل يعني
بالنظر إلى المساحة كلها؟
منذر خدام :ال هي بالتأكيد تبعد  21كيلومتر هذه مسافة قريبة لكنها بالمعنى العام قياسا ً
لمسافات أخرى لكنها بالمعنى العسكري ليست ذات أهمية ألنه َمن سيعبر هناك عليه أن
يتجاوز نقاط معقدة جداً ديمغرافيا ً وبالتالي لن يستطيعوا وحتى بعد  5أيام من القتال ال
يزالوا في منطقة كسب ومنطقة السمرا ومنطقة النبعين ،النبعين ال تبعد يعني كيلو
ونص عن كسب وسمرا أيضا ً ال تبعد كيلومتران عن كسب وبالتالي هم ال يزالون في
نفس المنطقة حول كسب.
غادة عويس :عميد إلياس حنا ما رأيك هذه طيب عميد إلياس حنا ما رأيك بالتحليل من
الالذقية نفسها من الدكتور منذر خدام؟
إلياس حنا :يعني هو أقرب إلى الواقع الميداني ولكن دائما ً هناك مسلمات يعني نأخذ
نحنا مسلمات معينة ويبنى عليها التحليل ،اليوم ال يمكن للنظام أن يسمح بأن تبقى هذه
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القوات أو المعارضة في تلك المنطقة ألنه بالحد المعنوي بالحد األدنى بالمعنى المعنوي
أو بالجهة المعنوية تعتبر خسارة إلى حد ما ،اثنين هذا يدل أيضا ً إنه في مؤشرات إنه
النظام كما قلت سابقا ً إنه لم يكن يحشد في تلك المنطقة لماذا؟ ألنه النظام يستعمل
إستراتيجية التثبيت في أماكن معينة وبالتالي التركيز على منطقة وحسمها كما فعل في
يبرود أو حتى كما فعل في القصير هأل هل هذه القوات قادرة على البقاء في تلك
المنطقة بغض النظر عن األمر التيبوغرافي ألنه األمر التيبوغرافي عندما يكون صعبا
هو صعب على المهاجم وصعبا على المدافع أيضا ً هذا أمر يعطي أيضا ً أفضلية لتلك
المجموعات أو المنظمات ،اليوم هل سيقبل النظام بأن تبقى في هذه المنطقة؟ أنا صعب
أصالً هذه القوات ليست قادرة على البقاء في تلك المنطقة يعني سوف تعصر ألنه
المجنبة تبعيتها  flankكما يقال باإلنجليزية هي مضروبة ألنه هذه المنطقة تبعد
 3 maximumكيلومتر عن حدود تركيا  9كيلومتر عن الساحل و 21كيلومتر كما
قال ضيفك من الالذقية عن المركز ،ولكن هل هي قادرة على البقاء أنا أشك لماذا؟ ألنه
البقاء واالحتفاظ باألرض ليس أسلوب وعقيدة القتال لهذه المجموعات ،البقاء في
األرض يتطلب تركيبة أو  structureتركيبة عسكرية معينة يتطلب سالحا ً معينا ً
يتطلب لوجستية معينة اللهم وهذا أمر افتراضي أن تكون تركيا قررت بوقت من
األوقات أن تتدخل فعليا ً إلنشاء منطقة عازلة كما يقال اليوم في الجبهة الجنوبية في
درعا وفي حتى جبل العرب أو جبل الدروز ،هل يعني يجب أن ننتظر فترة بسيطة،
هال القرار التركي صحيح أردوغان عنده مشاكل داخلية ولكن اليوم إسقاط الطائرة
السورية هل هي فقط حادثة منفردة أم أنها من ضمن مسلسل أو قرار عسكري أو
سياسي هل ما يجري في الخارج يؤثر على المنطقة ،هذه أمور يجب أن تنتظر ولكن
أنا أعتقد ال يمكن للنظام أن يسمح ببقائها بيد المعارضة.
غادة عويس :سأعود إليك سيادة العميد نتوقف مع أبو عبد الرحمن النووي وهو القائد
ا لميداني في جبهة النصرة يحدثنا من كسب في ريف الالذقية أبو عبد الرحمن النووي
أين وصل قتالكم هناك؟
أبو عبد الرحمن النووي :بسم هللا والصالة والسالم على رسول هللا الحمد هلل رب
العالمين ،يعني وصل القتال يعني إلى منطقة السمرا على مشارف البحر الحمد هلل وفي
منطقة النبعين ونحن اآلن على يعني نحن فوق منطقة الالذقية الحمد هلل وأصبحنا
ألقرب نقطة لمعقل النظام الحمد هلل وسيتم يعني ضربه في معقل داره إن شاء هللا ولن
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تغيب عنكم يعني مقتل علي األسد وكفاح األسد وهالل األسد ومئات الشبيحة الحمد هلل
وهذا مجرد بداية المرحلة إن شاء هللا بداية إحدى المراحل إن شاء هللا.
غادة عويس :ولكن ماذا أنتم فاعلون أمام استخدام النظام السوري القصف بالطيران
وأال تخشون من مصير يواجهكم مثلما جرى في يبرود والقصير؟
أبو عبد الرحمن النووي :وهللا إن شاء هللا ال ،إن شاء هللا لن يحصل ما حصل في
يبرود أو في الق لمون ،نحن هنا إن شاء هللا لدينا القوى الكافية الحمد هلل للسيطرة على
هذه المنطقة إلي قمنا بتحريرها يعني وبالنسبة للطيران ،الطيران هو الحمد هلل ال
يستطيع العمل على هذه الحدود القريبة من تركيا وبنفس الوقت لدينا مضادات الطيران
الحمد هلل تستطيع إبعاد هذا الطيران ،والطيران حتى يعني الطيران ليس له هداك
الضرر في هذه المنطقة جبال واسعة يعني ومغطاة في األشجار فهو يعني الطيران
يكون شبه فاشل في هذه المنطقة.
األقليات وكيفية التعامل معها
غادة عويس :طيب أنت تدري أن جهات عدة تصنفكم على أنكم إرهابيون أوال من
يسلحكم وثانيا كيف تتعاطون مع العلويين في هذه المناطق ومع المسيحيين؟
أبو عبد الرحمن النووي :آه ،من يدعمنا نحن في غرفة عمليات معركة األمثال يعني
بفصائلها األربعة المعروفة يعني من أنصار الشام كتائب أنصار الشام وأحرار الشام
وشام اإلسالم وجبهة النصرة يعني لم يأتينا أي سالح أو أي دعم ،السالح الموجود
باألساس يعني لكن الحمد هلل قمنا بالتكاتف وبهذا العمل العسكري الحمد هلل.
غادة عويس :طيب أنتم متهمون بإبادة العلويين والمسيحيين ،عندما تقدمتم في هذه
المناطق ماذا فعلتم بهؤالء السكان المحليين الذين يقال أنهم يؤيدون بشار األسد ال
يؤيدونكم أنتم ويعتبرونكم إرهابيين.
أبو عبد الرحمن النووي :ال هذا الكالم ال صحة له بأننا قمنا بإبادة األهالي أو إبادة
سكان هذه المناطق ال على العكس على العكس نهائيا ،بالنسبة لسكان كسب وما حولها
يعني فلهم الخيار ولن نمنع يعني صاحب حق من حقه ،فدخولنا لكسب هو لطرد النظام،
واألهالي هم خرجوا إلى أراضي النظام عن طريق الشيخ حسن وكانوا يعني تحت
حمايتنا عندما عبروا هذا الطريق وكانوا تحت مرمى نيراننا لو أردنا يعني فسمحنا لهم
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بالخروج دون أي أذى نهائيا وحتى أذكر لكي قصة بسيطة يعني اليوم صباحا قمنا
بإخراج عائلة أرمنية امرأة عجوز ومعها عدد من األفراد قمنا بإخراجهم وسلمناهم عن
طريق جسر الشغور منطقة جسر الشغور ليذهبوا إلى الالذقية.
غادة عويس :إذن من الذي ينتقم من العلويين في تلك المناطق وفي آب أغسطس
الماضي نشرت اليوم تقريرا عن ذلك الغارديان تقول إن هنالك من قتل في تلك المناطق
في ق رى علوية جرى االنتقام منهم بعد ما حصل في بانياس من مجازر ضد السنة
جرى االنتقام من العلويين هل تمارسون هذه األعمال أنتم؟
أبو عبد الرحمن النووي :ال صحة لهذا الكالم نحن لم نقم باالنتقام من عائالت أو من
أهالي نحن قمنا بالرد ،قمنا بقتال من رفع السالح بوجهنا ،يعني إذا كان هناك بعض
النساء التي قتلن في هذه المعركة يعني المعركة السابقة رفعنا السالح في وجهنا وكان
منهم من يحمل الرشاشات ومنهم من قتل منا فهؤالء النساء الوحيدات الالتي قتلن يعني
بعض النساء نحن لم نقم بقتل ال أطفال وال نساء وال عائالت ونحن ال نعاملهم مثلما
يعاملوننا الحمد هلل.
غادة عويس :سنتوقف اآلن مع فاصل قصير نناقش بعده كيف يمكن أن تؤثر معركة
الساحل السوري على أوضاع طرفي الصراع ومستقبل البالد نرجو أن تبقوا معنا.
[فاصل إعالني]
غادة عويس :أهال بكم من جديد في هذه الحلقة التي تناقش دالالت تقدم كتائب
المعارضة السورية في مناطق ريف الالذقية في الساحل السوري ،دكتور منذر خدام
عندما حشر النظام في معارك في ريف دمشق في آب /أغسطس من العام الماضي لجأ
إلى الكيماوي في الغوطة اآلن هل تخشون هذا السيناريو من جديد؟
لجوء النظام الستخدام الكيماوي
منذر خدام :فيما يتعلق بقصة الكيماوي هذه القصة انتهت وال يزال اآلن في تقارير
حتى من مصادر أميركية تشكك في مصدر الكيماوي ،ال أريد أن أدخل اآلن في هذا
الجدل لكن حقيقة النظام يعني يستخدم وسائل عديدة مدمرة أيضا يعني يجب أن ال ندخل
فيما يحكى اآلن..
غادة عويس :البراميل المتفجرة والقنابل العنقودية اليوم حكا عنه مرصد حقوقي أيضا
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ذكره هل يمكن أن يلجأ إلى سالح محظور حتى يخلص نفسه في هذه المعركة في
الساحل السوري؟
منذر خدام :أنا لست أدري اآلن أنا لست خبيرا عسكريا لكي أميز هذا محظور أو غير
محظور.
غادة عويس :أنا أسألك الخشية لديكم من األعظم ،الخشية لديكم في الالذقية من األعظم
في المعارك هذا المقصود بسؤالي.
منذر خدام :نناقش في الجانب السياسي أنا كنت أتمنى عليك لو سألت لضيفك من كسب
من أين دخل ألنه كان هذا سؤال مهم جدا لكنك لم تسألي.
غادة عويس :طيب سوف أسأله اآلن سأسأله اآلن ولكن أنا أريد أن أفهم ميداني حتى
أستطيع أن أتحدث بالسياسة دكتور..
منذر خدام :ليس لديها أي حاضنة اجتماعية وبالمناسبة كسب لم يكن فيها سكان منذ أن
بدئوا بالدخول غادروها السكان يعني بالتالي لم يكن فيها سكان كانت خالية وأنا تحدثت
مع طبيب كان مقيما هناك قال لي اآلن نحن في طريقنا لالنسحاب ألنهم بدئوا يتدفقون
على البلدة من الجهة الشمالية الشرقية أي من األراضي التركية.
غادة عويس :ابق معي دكتور يعني تكرم عينك سأسأل أبو عبد الرحمن النووي من
أين دخلتم أبو عبد الرحمن يعني يسألك الدكتور منذر خدام؟
أبو عبد الرحمن النووي :نحن دخلنا من جبال التركمان.
غادة عويس :طيب دكتور منذر دخلوا من جبال التركمان ،ما رأيك؟ دكتور منذر.
منذر خدام :من تركيا
غادة عويس :ماذا يعني ذلك لك؟
أبو عبد الرحمن النووي :دخلنا من األسفل من عند الخمسة وأربعين أنا أعرف من أين
دخلنا ،دخلنا من أسفل جبل النسر.
غادة عويس :دكتور منذر.
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أبو عبد الرحمن النووي :لم يكن هناك أهالي..
غادة عويس :لحظة أبو عبد الرحمن ال أسمعك أنت أريد أن نستمع للدكتور أوال نعم
دكتور بسرعة لو سمحت.
منذر خدام :يعني اآلن بدئوا يتمددون بدئوا يقاتلون بالقرب من القسطل والقسطل تبعد
حوالي  05كيلومتر عن كسب بالتأكيد هنا بدأت والقسطل طبعا هي منطقة شرق منطقة
ربيعة وهي منطقة تركمانية لكن هل بصلبهم يقاتل مقاتلون تركمان ألنه هناك معلومات
أن التركمان ممنوع عليهم من تركيا أن يقاتلوا خارج مناطقهم.
غادة عويس :طيب هذه معلوماتك أنت.
منذر خدام :حقيقة هناك سؤال سياسي يمكن أشاروا زميلنا من لبنان هو البعد السياسي
التركي لماذا فعال تركيا..
أبعاد ميدانية وأخرى سياسية
غادة عويس :تحدثت عن ذلك دكتور ما رأيك لو تأتي مكاني وتوجه أنت األسئلة ،يا
دكتور لو سمحت سألته عن ذلك وأجاب ضيفي من بيروت يعني بعد قليل ستجلس
مكاني وتوجه أنت األسئلة ،أشكرك جزيل الشكر دكتور منذر خدام رئيس المكتب
اإلعالمي لهيئة التنسيق الوطنية أعود إلى ضيفي من بيروت العميد إلياس حنا من
بيروت ،عميد استمعت إلى الجانبين من النصرة ومن منذر خدام أعطيني المحصلة من
عندك بموضوعية بما يجري في الساحل السوري ميدانيا وسياسيا ألن الدكتور منذر
يعني قلق على مسألة البعد السياسي في هذه الحلقة.
إلياس حنا :التأثير له عالقة بالميزان العسكري على األرض يعني كيف ستكون عليه
الحالة على األرض هل ستبقى هذه المجموعات في هذه المنطقة أم ستطرد هذا أمر
عسكري يتعلق له تأثير على البعد السياسي ،هل هذا األمر هو منعزل عن أماكن أخرى
في سوريا أم انه من ضمن إستراتيجية كبرى ،اليوم تحدثت عن الكيميائي أنا ال أعتقد
اليوم أن النظام سيستعمل الكيميائي ألن الكيميائي اليوم تحت المجهر الدولي بعد قرار
مجلس األمن وهناك آلية للتخلص منه ،أنا أعتقد بالمعنى العسكري.
غادة عويس :يمكن أن يستخدمه ويتهم المعارضة يتهم النصرة.
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إلياس حنا :ممكن ولكن أنا ال يمكن أن أحزر أنا بالمعنى التحليلي ما بعرف شو عند
النظام ،ولكن اليوم إذا نظرنا إلى الخارطة أنا أعتقد اليوم النظام سيأخذ بحدود األسبوع
وأكثر قليال للتحضير للحشد ومؤشرات المعركة ستكون بقطع الطريق الخروج من
كسب باتجاه حلب أو جسر الشغور وبالتالي الهجوم بعد قصف جوي هذه مؤشرات ال
يمكن للنظام أن يتخلى عن هذه المنطقة أبدا.
غادة عويس :شكرا جزيال لك العميد إلياس حنا الخبير العسكري اإلستراتيجي من
بيروت وأشكر أيضا دكتور منذر خدام رئيس المكتب اإلعالمي لهيئة التنسيق الوطنية
كان معنا من الالذقية وأشكر من كسب في ريف الالذقية أبو عبد الرحمن النووي القائد
الميداني في جبهة النصرة ،إلى اللقاء.
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